ระเบียบการแข่งขันเซปัคตะกร้อกีฬาประเพณีสาธารณสุขศรีสะเกษ ครั้งที่ ๓๐
ประจาปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาสานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
...........................................................
รายชื่อผู้ประสานกีฬาเซปักตะกร้อ นายกิตติพงษ์ ระหาร โทรศัพท์ 0881031041
๑.คณะกรรมการดาเนินการแข่งขัน
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศรีรัตนะ
สาธารณสุขอาเภอศรีรัตนะ
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด
เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศรีรัตนะ
เจ้าหน้าที่จากสานักงานสาธารณสุขอาเภอศรีรัตนะ
นายกิตติพงษ์ ระหาร ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา
นายกิตติพงษ์ บุญลพ พยาบาลวิชาชีพ ชานาญการ
นายสมเกียรติ บุดดีศรี พนักงานขับรถยนต์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขา
กรรมการและผู้ช่วยเลขา
กรรมการและผู้ช่วยเลขา

๒.กติกาการแข่งขัน
๒.๑ เซปักตะกร้อ อิงกติกาของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ
๓.คุณสมบัตินักกีฬา
๓.๑ ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ ข้าราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจาบาเหน็จรายเดือน
๓.๒ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน มีคาสั่งจ้าง
และประกันสังคม
๓.๓ สาหรับข้าราชการบานาญ ให้มีสิทธิ์ลงทาการแข่งขันให้กับหน่วยงานใดที่ไม่ใช่ต้นสังกัดเดิมก็ได้
(เพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้น)
๔.ข้อปฏิบัติและเงื่อนไข
๔.๑ นักกีฬาที่ลงแข่งขันต้องมีผู้เล่นอยู่ในทีม ประกอบด้วย
๔.๑.๑ ข้าราชการ หรือ ข้าราชการบานาญ หรือข้าราชการตามโครงการเกษียณอายุก่อนกาหนด
หรือพนักงานราชการ จานวน ๑ คน
๔.๑.๒ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว (ตามข้อ ๓.๒)จานวน ๒ คน
๔.๒ ในวันลงแข่งขันให้ผู้ที่จะทาการแข่งขัน จะต้องแสดงบัตรที่สังกัดหน่วยงานต่อคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันก่อนทาการแข่งขัน ดังนี้
๔.๒.๑ บัตรข้าราชการ บัตรข้าราชการบานาญกระทรวงสาธารณสุข บัตรลูกจ้างประจา
๔.๒.๒ บัตรพนักงานราชการ บัตรพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
๔.๒.๓ บัตรลูกจ้างชั่วคราว

๔.๓ ผู้จัดการทีมทุกทีมต้องปฏิบัติในเรื่องส่งรายชื่อนักกีฬา เพื่อแข่งขันตามเวลาที่คณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกาหนด ดังนี้
๔.๓.๑ ให้ส่งใบรายชื่อนักกีฬาทุกประเภทที่ส่งทีมเข้าแข่งขันให้กรรมการ ก่อนทาการแข่งขัน
๓๐ นาที
๔.๓.๒ นักกีฬาที่ส่งรายชื่อต้องแสดงตนก่อนทาการแข่งขันทุกครั้ง
๔.๓.๓ เมื่อคณะกรรมการฯ เรียก หรือประกาศรายชื่อผู้ที่ลงทาการแข่งขัน อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ นาที
หากไม่ครบจะถูกตัดสินให้แพ้นัดนั้น แต่ยังมีสิทธิเข้าแข่งขันในนัดต่อไปตามปกติ
๔.๓.๔ ให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันพิจารณาชี้ขาด และเป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ข้อขัดแย้งอื่นใดที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากระเบียบนี้ ให้ถือข้อสรุปของ
คณะกรรมการดาเนินการจัดการแข่งขันเป็นที่สิ้นสุด
๕.ประเภทการแข่งขัน
๕.๑ เซปักตะกร้อชาย
๕.๒ เซปักตะกร้อหญิง
๖.จานวนนักกีฬา เจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมแข่งขันในแต่ละประเภท ประกอบด้วย
๖.๑ เซปักตะกร้อ (ประเภทชาย และประเภทหญิง) ให้แต่ละทีมส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันได้ไม่น้อยกว่า ๓
คน แต่ไม่เกิน ๖ คน (ผู้เล่น ๓ คน สารอง ๓ คน ) ผู้จัดการทีม ๑ คน ผู้ฝึกสอน ๑ คน
๗.การแต่งกายของนักกีฬา
๗.๑ นักกีฬาที่ลงทาการแข่งขันต้องแต่งกายให้สุภาพและเหมือนกันทุกคน ต้องมีหมายเลขกากับที่เสื้อ
ด้านหลังประจาตัวของแต่ละคนให้เด่นชัด จะสลับหมายเลขเสื้อกันไม่ได้ตลอดการแข่งขัน
๘.มารยาทของนักกีฬา
นักกีฬาทุกคนต้องรักษามารยาทอันดีงาม และปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
๙.การประท้วง
๙.๑ การประท้วงคุณสมบัติของนักกีฬา ผู้ประท้วงต้องหาหลักฐานแนบมาพร้อมหนังสือประท้วง โดยให้
ผู้จัดการทีมเป็นผู้ลงนามในหนังสือเท่านั้น บุคคลอื่นไม่มีสิทธิ์ยื่นประท้วง
๙.๒ การประท้วงอื่นใด ที่นอกเหนือคาตัดสินของผู้ตัดสินที่สิ้นสุดแล้ว ให้ผู้จัดการทีมประท้วงเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ภายใน ๑๐ นาที นับตั้งแต่หมดเวลาการแข่งขัน (ให้ดูเวลาในใบบันทึกของผู้ตัดสินเป็นส่วนประกอบ
ในการกาหนดเวลา)
๙.๓ คาตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นสิ้นสุดจะอุทธรณ์ใดๆ มิได้

....................................................................

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อทีมหญิง กีฬาสาธารณสุขจังศรีสะเกษ ครั้งที่ 30 (สนาม 2)
ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2561 (ชิงชนะเลิศ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
ว/ด/ป

11-ม.ค.-61

12-ม.ค.-61

13-ม.ค.-61

14-ม.ค.-61

02-ก.พ.-61

คู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คู่แข่งขัน
ขุนหาญ - ปรางค์กู่
ไพรบึง - เมืองจันทร์
ขุขันธ์ - พยุห์
รพ.ศรีสะเกษ - น้้าเกลี้ยง
ส่วนกลาง - ศิลาลาด
กันทรารมย์ - ศรีรัตนะ
ภูสิงห์ - วังหิน
ห้วยทับทัน - อุทุมพรพิสัย
ปรางค์กู่ - กันทรลักษ์
เมืองจันทร์ - ราษีไศล
พยุห์ - เบญจลักษ์
ขุนหาญ - กันทรลักษ์
ไพรบึง - ราษีไศล
ขุขันธ์ - เบจญลักษ์
1A - 2B วังหิน-ห้วยทับทัน
1C - 2D ส่วนกลาง-กันทรารมย์
1E - 2F รพ.ศก - ไพรบึง
1G - 2H อุทุทพรฯ - ขุขันธ์
1B - 2A เบญจลักษ์ - กันทรลักษ์
1D - 2C ขุนหาญ- ศิลาลาด
1F - 2E ศรีรัตน์ - น้้าเกลี้ยง
1H - 2G ราษีไศล ภูสิงห์
วังหิน - ส่วนกลาง
รพ.ศก - อุทุมพรฯ
เบญจลักษ์ - ขุนหาญ
ศรีรัตนะ - ภูสิงห์
วังหิน - อุทุมพร
ขุนหาญ - ศรีรัตนะ
อุทุมพร-ขุนหาญ
วังหิน- ศรีรัตน

สาย
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
A
B
C

ผลการแข่งขัน
2:0
2:0
2:0
2:1
2:0
0:2
0:2
0:2
1:2
1:2
0:2
2:0
0:2
2:0
2:0
2:0
2:1
2:1
2:0
2:0
2:0
0:2
2:0
1:2
1:2

เวลา

หมายเหตุ

เริ่ม 17.00 น.

เริ่ม 17.00 น.

เริ่ม 17.00 น.

รอบ 16 ทีม

เริ่ม 17.00 น.

รอบ 8 ทีม

รอบรอง
ชิงที3่
ชิงชนะเลิศ

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อทีมชาย กีฬาสาธารณสุขจังศรีสะเกษ ครั้งที่ 30 (สนาม 1)
ระหว่างวันที่ 11 - 14 มกราคม 2561 (ชิงชนะเลิศ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561)
ว/ด/ป

11-ม.ค.-61

12-ม.ค.-61

13-ม.ค.-61

14-ม.ค.-61

02-ก.พ.-61

คู่แข่งขัน

สาย

ผลการแข่งขัน

1

ศรีรัตนะ - โพธิศ์ รีสุวรรณ

A

2:0

2

ภูสิงห์ - พยุห์

B

0:2

3

น้้าเกลี้ยง - ขุขันธ์

C

2:0

4

วังหิน - ปรางค์กู่

D

2:0

5

ส่วนกลาง - ศิลาลาด

E

2:0

6

กันทรลักษ์ - เมืองจันทร์

F

2:0

7

กันทรารมย์ - ขุนหาญ

G

2:1

8

รพ.ศรีสะเกษ - ไพรบึง

H

2:0

9

1A วังหิน - 2B ขุนหาญ

1:2

10

1C น้้าเกลี้ยว - 2D ภูสิงห์

2:0

11

ศรีรัตน - ศิลาลาด

1:2

12

1G กันทรลักษ์ - 2H ขุขันธ์

0:2

13

1B รพ.ศก - 2A โพธิศ์ รีฯ

2:0

14

1D พยุห์ - 2C ปรางค์กู่

2:0

15

1F กันทรารมย์ - 2E ไพรบึง

2:0

16

1H ส่วนกลาง- 2G เมืองจันทร์

2:0

17

ขุนหาญ - น้้าเกลี้ยง

18

ศิลาลาด - ขุขนั ธ์

19

รพ.ศก -พยุห์

20

กันทรารมย์ - ส่วนกลาง

21

ขุนหาญ - ขุขนั ธ์

22

พยุห์ - กันทรารมย์

23

ขุขนั ธ์ - พยุห์

24

ขุนหาญ - กันทรารมย์

เวลา

หมายเหตุ

เริ่ม 17.00 น.

เริ่ม 17.00 น.

เริ่ม 17.00 น.

เริ่ม 17.00 น.

รอบ 8 ทีม

2:0
รอบรอง
ชิงที3่
ชิงชนะเลิศ

